UCHWAŁA NR XII/96/2019
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r.
poz. 6828).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jordanowa
mgr Konrad Turchan
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/96/2019
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 9 grudnia 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA JORDANOWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, a w szczególności
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki
wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także
zagospodarowania tych odpadów.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);
2) gminie lub mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jordanów;
3) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć zlokalizowane na terenie
gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
4) harmonogramie - należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na
terenie Miasta Jordanowa, z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu, dotyczących minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów. Harmonogram stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu;
5) bloku mieszkalnym – należy przez to rozumieć wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenachużytku
publicznego
§ 3. 1. Zadania gminy:
1) miasto zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, w tym
stwarza warunki do zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określony
w załączniku Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
wykonywanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), a w szczególności poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z uwzględnieniem ilości odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, chyba, że na mocy uchwały rady gminy
obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) włączenie się z wodami opadowymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej - deszczowej lub rozprowadzenie wód
opadowych na terenie nieutwardzonym swojej nieruchomości;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego
oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości winno być realizowane codziennie do godziny 8:00 a w
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przypadku intensywnych opadów śniegu – w ciągu 2 godzin od ustania opadów poprzez: zamiatanie, zbieranie,
zmywanie, odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu, usuwanie
śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach;
5) mycie pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadającej
odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Zakazane jest
odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowe, wód lub gleby;
6) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym oraz utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
7) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,
c) opakowania wielomateriałowe,
d) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,
e) bioodpady.
§ 4. Mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych: odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
§ 5. Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku:
1) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej;
2) zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą pojazdów, które
mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska w szczególności: wymiany olejów, prac blacharskich,
lakierniczych itp.
Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: bioodpady, papier i tektura,
tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło (białe i kolorowe);
2) odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków;
3) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający odpady zgodnie z harmonogramem;
4) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;
5) odpady zbierane selektywnie oraz odpady, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu należy oddawać
w określonych odrębnie terminach do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na
terenie oczyszczalni ścieków w Jordanowie;
6) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadówkomunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 7. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
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1) kosze uliczne, pojemniki stosowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach
publicznych o pojemności 35 - 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l;
4) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l;
5) kontenery typu KP 7.
2. Podstawowy zestaw do zbierania odpadów:
1) dla domów jednorodzinnych:
a) na bioodpady - worki o pojemności: 60 l, 80 l, 120 l lub pojemniki o pojemności: 80 l, 120 l;
b) na zmieszane odpady komunalne - worki o pojemności: 60 l, 80 l, 120 l lub pojemniki o pojemności: 80 l,
120 l;
c) worki na:
- szkło: 60 l, 80 l, 120 l,
- papier i tekturę: 60 l, 80 l, 120 l,
- tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal: 60 l, 80 l, 120 l;
2) dla bloków mieszkalnych:
a) pojemniki na zmieszane odpady komunalne 120 l, 240 l, 1100 l,
b) pojemniki na:
- szkło 120 l, 240 l, 1100 l,
- papier i tekturę: 120 l, 240 l, 1100 l,,
- tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, 120 l, 240 l, 1100 l,
c) pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru i tektury, tworzyw
sztucznych, odpadów wielomateriałowych, metalu, o pojemności 1500 l,
3) dla ogródków działkowych pojemniki takie jak dla bloków mieszkalnych;
4) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
na których mieszkańcy przebywają czasowo, pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.
3. Zarządcy bloków mieszkalnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców
i harmonogramu odbioru odpadów.
4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny należy gromadzić z zachowaniem odpowiedniej
kolorystyki i opisem w następujący sposób:
1) bloki mieszkalne:
a) do pojemników o kolorze:
- szarym: zmieszane odpady komunalne, niesegregowane, pieluchy jednorazowe, odpady biodegradowalne,
b) do pojemników o kolorach:
- niebieskim: papier i tekturę,
- żółtym: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
- zielonym: szkło (białe i kolorowe),
2) budynki jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, na których mieszkańcy przebywają czasowo do worków/pojemników o kolorach:
- brązowym: odpady ulegające biodegradacji,
- szarym: zmieszane odpady komunalne, niesegregowane, pieluchy jednorazowe, odpady biodegradowalne,
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- niebieskim: papier i tekturę,
- żółtym: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
- zielonym: szkło (białe i kolorowe).
5. Sposób segregowania odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Odpady w postaci przeterminowanych leków i chemikaliów oraz odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub należy indywidualnie dostarczyć
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Odpady wielkogabarytowe, meble oraz zużyte opony należy indywidualnie dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Odpady w postaci tekstyliów i odzieży należy indywidualnie dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w terminie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym
zakresie, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą zagospodarowywać we własnym zakresie zgodnie
z obowiązującymi przepisami lub należy przekazywać samodzielnie do Punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w ilości do 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego. Odpady w ilości powyżej 2 m3 z remontów
prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy
uprawnionego do świadczenia usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy.
10. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki
powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Kosze uliczne należy rozmieszczać
w miejscach nie powodujących ograniczeń dla ruchu pieszych.
12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości produkowanych
odpadów.
13. W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a
i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
§ 8. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy wystawić w dniu odbioru, przed wejściem na
teren nieruchomości. Miejsca do gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu ich
opróżnienia.
§ 9. Zabrania się wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na terenach
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 10. 1. Do odbioru odpadów komunalnych upoważniony jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez
Burmistrza Miasta.
2. Dla budynków jednorodzinnych wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający
właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) odpady ulegające biodegradacji odbierane nie rzadziej niż:
a) co dwa tygodnie w sezonie, tj. od 1 kwietnia do 31 października,
b) co trzy tygodnie poza sezonem, tj. od 1 listopada do 31 marca;
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2) zmieszane odpady komunalne odbierane nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
3) papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu;
4) szkło odbierane jest zależnie od zapełnienia razem z workami na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe, metal.
3. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, na których mieszkańcy przebywają czasowo, wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, z częstotliwością taką samą jak dla domów
jednorodzinnych.
4. Dla bloków mieszkalnych wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) odpady pozostałe odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu;
3) szkło odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
5. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, tekstylia oraz opony należy indywidualnie dostarczyć do Punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na stan sanitarnoporządkowy
posesji.
7. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będą odbierane codziennie.
8. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) służące do
gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą odpowiadać wymogom prawa
budowlanego.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami
§ 11. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczyć ich ilość, a także podjąć
działania mające na celu ułatwienie poddawania procesom odzysku i recyklingu wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz na zasadach
wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022
w szczególności poprzez: możliwość wymiany przedmiotów użytkowych między zainteresowanymi podmiotami,
świadome wybory produktów o dobrej jakości i trwałości, przekazywanie przedmiotów używanych oraz innych,
których posiadacz chciałby się pozbyć zainteresowanym, w tym odpowiednim organizacjom w celu
rozdysponowania wśród osób potrzebujących, edukacja w zakresie ZPO, w tym w zakresie ponownego
użycia przedmiotów w gospodarstwach domowych i w szczególności w zakresie docelowej zmiany ich pierwotnej
funkcji lub przeznaczenia, na przykład: słoików, butelek, toreb, wdrażanie jednoznacznego oznakowania
informującego o okresie przydatności do spożycia, unikanie stosowania artykułów jednorazowych, naprzykład
golarek, długopisów, sztućców.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniemlub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby
nie były uciążliwe dla ludzi i otoczenia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwiej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
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§ 13. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną do nałożenia kagańca zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. nr 77, poz. 687 z późń. zm.);
2) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma
nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użytku publicznego;
obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych
z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego.
Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie Rynku i na osiedlach
zabudowanych blokami mieszkalnymi.
§ 15. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych,
ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
2. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której dozwolone jest
utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz wymagania dotyczące usytuowania uli:
1) dla bydła, koni, strusi – 50 arów;
2) dla kóz, owiec, świń – 10 arów;
3) dla drobiu, królików – 4 ary;
4) dopuszcza się hodowlę pszczół, jeśli będą one umieszczone w ulach ustawionych w odległości co najmniej
10 m od budynków mieszkalnych.
§ 16. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz sanitarnymi, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary
w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu
roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu
handlowego przez Ministra ds. Zdrowia.
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Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.
§ 18. Kontrolę i egzekwowanie przepisów Regulaminu powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

Przewodniczący Rady Miasta
Jordanowa
mgr Konrad Turchan
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Jordanów
HARMONOGRAM - CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE MIASTA JORDANOWA
RODZAJ ZABUDOWY

Budynki
jednorodzinne, domki
letniskowe lub inne
nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe

RODZAJ ODPADÓW

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZÓW

Bioodpady

sezon 1.IV-31.X: co dwa tygodnie
poza sezonem 1.XI-31.III: co trzy tygodnie

Zmieszane odpady komunalne

co dwa tygodnie

Papier i tektura

dwa razy w miesiącu

Tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe, metal

dwa razy w miesiącu

Szkło

raz w miesiącu

Odpady wielkogabarytowe,
meble oraz zużyte opony

Należy dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:
- w drugi piątek stycznia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek kwietnia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek lipca w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek października w godz. 9:00-18:00

Odpady niebezpieczne

Należy dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:
- w drugi piątek stycznia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek kwietnia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek lipca w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek października w godz. 9:00-18:00

Zmieszane odpady komunalne

raz w tygodniu

Papier i tektura

raz w tygodniu

Tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe, metal

raz w tygodniu

Szkło

raz na dwa tygodnie

Bloki mieszkalne
Odpady wielkogabarytowe,
meble oraz zużyte opony

Odpady niebezpieczne

Należy dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:
- w drugi piątek stycznia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek kwietnia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek lipca w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek października w godz. 9:00-18:00
Należy dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:
- w drugi piątek stycznia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek kwietnia w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek lipca w godz. 9:00-18:00,
- w drugi piątek października w godz. 9:00-18:00

Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa
mgr Konrad Turchan
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
SPOSÓB SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
BIOODPADY
(worek/pojemnik brązowy)
odpadki kuchenne stałe
skorupki jaj
odpadki z ryb
odpadki z mięsa i drobne kości
skorupki z orzechów
resztki owoców i warzyw
zepsuta żywność
filtry do kawy i herbaty z
zawartością
kwiaty i pozostałości roślin
liście
trawa
przycięte części drzew i krzewów
ręczniki papierowe
papier toaletowy
serwetki
popiół drzewny
małe zwierzęce odchody z
trocinami
itp.

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
(worek/pojemnik szary)
worki z odkurzacza
sznurki i wstążki
kobiece artykuły
higieniczne
pieluchy
zużyta wata, waciki
lustra
szkło zbrojone
szkło płaskie, spodki
ceramika
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
śmieci
itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
meble, duże AGD-RTV, duże opakowania, w tym ze
styropianu, itp.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

PAPIER I TEKTURA
(worek/pojemnik niebieski)
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tektura i kartony
itp.

PLASTIK, METAL, ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE
(worek/pojemnik żółty)

SZKŁO
(worek/pojemnik zielony)

plastikowe butelki po:
- napojach
- środkach czystości
- środkach zmiękczających tkaniny
- płynach do prania
- środkach do pielęgnacji ciała
metalowe puszki po:
- żywności
- napojach
- karmie dla zwierząt
inne opakowania metalowe
opakowania tetrapack
(wielomateriałowe)
tworzywa sztuczne
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania z papieru powlekanego
opakowania po słodyczach,
ciastkach, owocach
opakowania po mrożonkach
małe opakowania ze styropianu
itp.

butelki i szklane
opakowania po napojach
i żywności
butelki po napojach
alkoholowych
słoiki (bez nakrętek,
zacisków, gumowych
uszczelek
szklane opakowania po
kosmetykach
inne opakowania szklane
itp.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne w tym m. in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po
aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach
ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek
i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące, tekstylia: zużyte
ubrania, buty
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Przewodniczący
Rady Miasta Jordanowa
mgr Konrad Turchan
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